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Att skaffa nytt avlopp för hushåll
När man avser att nyanlägga eller ändra en avloppsanläggning, är det bäst att först
kontakta en sakkunnig konsult eller entreprenör. Sedan ska en skriftlig ansökan
eller anmälan skickas till kommunens miljöavdelning. Ansökan/anmälan ska ske
minst sex (6) veckor innan arbetet påbörjas. Ärendehandläggningen går dock oftast
går fortare än så och resulterar ofta i ett tillstånd förenat med villkor.
Av ansökan/anmälan bör det framgå vilken miljöpåverkan den planerade
avloppsanläggningen kan tänkas förorsaka, hur denna påverkan kan begränsas och
hur återföring av näringsämnen kan ske. Prövningsavgiften för ett hushålls
avloppsärende varierar beroende på anläggningstyp, mellan 2985 och 6965 kr.
Att släppa ut avloppsvatten till mark eller vatten utan att först inhämta tillstånd från
eller göra anmälan till kommunen är olagligt och kan leda till en så kallad
miljösanktionsavgift som den som beställt jobbet då måste betala.
På hemsidan avloppsguiden.se hittar du mer information om små avlopp.
Kontakta också gärna miljöavdelningen via telefon eller e-post, eller besök Flens
kommuns hemsida, www.flen.se

Krav på ansökan och anmälan

När miljöavdelningen prövar en ansökan om att iordningställa en enskild
avloppsanläggning eller handlägger en anmälan för enbart BDT (bad, disk, tvätt)avlopp, behöver ansökan eller anmälan innehålla vissa uppgifter. För BDTavloppsanläggning krävs det tillstånd endast inom områden med detaljplan, med
områdesbestämmelser eller med fördjupad översiktsplan, samt inom Dunkers och
Stålbåga stationssamhällen samt Fagernäs fritidshusområde.

Kontakt Miljöavdelningen
Telefon 0157-43 02 67
Telefontider: Måndag, Onsdag, Fredag kl.10-12; Tisdag, Torsdag kl.13-15
E-post: samhallsbyggnad@flen.se
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Checklista – är min ansökan komplett?
Använd kommunens blankett ”Ansökan/anmälan avloppsanläggning” och bifoga alltid en
situationsplan. Komplettera med de egna bedömningar, material, broschyrer och information ni
finner lämpliga. Skicka bara in ifyllda uppgifter. Tillsynsmyndigheten tappar tid om vi ska läsa
blanka blad. Följande hållpunkter är vägledande för en komplett ansökan/anmälan.
Uppgifter om fastigheten
 Fastighetsbeteckning
 Fastighetsadress
Beskrivning av avloppsanläggningen – typ och dimensionering
 Hur många hushåll är anläggningen avsedd för? Normalantal personer i hushållet, eller beräknad
vattenförbrukning i liter per dygn.
 Teknisk uppbyggnad/funktion, t.ex. tvärsnittsskiss av markbädd, brunnsvolymer,
kemikaliedosering
 BPC(byggproduktcertifikat)- eller P-märkt slamavskiljare krävs.
Måttsatt eller skalenlig situationsplan (kan vara handritad) som visar
 Fastighetsgränser och byggnader som ska anslutas till anläggningen
 Uppställningsplats för slamtömningsfordon och avstånd till slamavskiljare/sluten tank
 Avgörande nivåskillnader (max 6 m sughöjd för slamtömningsfordonet)
 Placering av avloppsanläggning
 Utsläppspunkt för avloppsvattnet efter rening
 Närbeläget ytvatten, t ex sjö, bäck, å eller dike
 Dricksvattentäkter (grund- eller ytvatten) inom 100 m avstånd från planerad avloppsanläggning
 Täckdikeslednings dragning och utlopp i ytvatten, om detta utgör anläggningens utsläppspunkt
Grannyttrande. Har de som kan tänkas vara berörda av anläggningen, närboende och markägare,
fått tillfälle att granska handlingar och skriva ned eventuella synpunkter innan ansökan inlämnas?
(De förbinder sig inte i detta skede utan kan överklaga tillståndsbeslutet när det är fastställt)
För minireningsverk eller anordningar för fosforrening (kemisk fällning eller fosforfälla)
behövs leverantörens uppgifter om
 Aktuellt minireningsverk, kemikaliedosering och/eller fosforfälla
 Anläggningens reningsresultat
 Drift- och underhållsinstruktioner
För markbädd eller infiltration i mark ska följande finnas med i ansökan/anmälan
 Värdering av riskerna för förorening av grundvattentäkter och/eller ytvatten, med tänkt
lokalisering av avloppsanläggningen
 Bedömning eller mätning av avstånd mellan infiltrationsyta och den under året högsta
grundvatten- nivån och/eller berg på tänkt plats för markbädd/infiltration; eventuella
avskärande dräneringar och/eller anslutningspunkt till dräneringsledning
 Infiltration i mark kräver att markens infiltrationskapacitet (vattengenomsläpplighet) fastställs,
med siktanalys av jordprov, bedömning av genomsläppligheten och/eller perkolationstest
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Utformning av beslut
Som svar på ansökan om tillstånd till inrättande av avloppsanläggning fattar nämnden ett så kallat
delegationsbeslut, via den enskilde tjänstemannen eller kvinnan. Tillståndet förenas vanligen med
villkor. Vid anmälan om inrättande av anordning (BDT enbart) meddelas vanligen ”råd om
försiktighetsmått”. Dessa senare är råd och inte straffsanktionerade i motsats till villkor. Följande
villkor finns som regel med i ett beslut:
Anläggningen skall anläggas och drivas i enlighet med vad som angetts i den ansökan/anmälan som
föranleder beslutet. Vissa anvisningar, till exempel markbäddanläggningens yta kan också
förekomma.
I tillämpliga fall anges att anläggningen skall installeras och drivas enligt vad tillverkaren av
anläggningen anger.
Vilka funktionskrav som gäller d.v.s. reningsförmåga, brukar anges i ett beslut. Undantag kan vara
sluten tank som enbart har en uppsamlande funktion.
För mer komplicerade anläggningar bör en sakkunnig person från tillverkaren vara med och installera
verket. Dokumentering över genomförd installation sparas.
När en anläggning byggts klart ska den slutredovisas. Detta görs genom att sökande eller dennes
entreprenör skickar in ett särskilt så kallat slutintyg som medföljer tidigare givet tillstånd. Dessutom
ska bilder skickas in som visar avloppsbyggets viktigaste skeden. När miljöavdelningen fått in detta
intyg och godtagit det, skickas en kopia till Sörmland Vatten och Avfall AB, så att en korrekt
slamtömningsrutin kan upprättas. Slutintyget är med andra ord ett villkor för en ny eller uppdaterad
slamtömningsrutin.
Krav på tömningsintervall för slamavskiljare skrivs in i beslutet. Normalt är tömningsintervallet 1 år.
Tätare tömningar kan till exempel motiveras av instruktioner från leverantören, vid t ex stor
slamproduktion. Glesare tömning kan komma ifråga vid mycket låg belastning på anläggningen, eller
om bara BDT-vatten släpps till avskiljaren. För glesare intervall ska man söka separat dispens hos
miljöavdelningen.
Mer komplicerade anläggningar som t ex minireningsverk kontrolleras årligen av sakkunnig person. Vi
förordar att ett serviceavtal upprättas för eventuell leverans av kemikalier, teknisk service med mera.
Protokoll från genomförd service sparas.
En drift – och underhållsinstruktion ska finnas för anläggningen som innehåller för
tillståndsinnehavaren nödvändiga uppgifter så att det går säkerställa anläggningens fortlöpande
funktion; t ex skötsel, kemikaliepåfyllning, ev. serviceavtal och behövliga kontaktuppgifter.
Provtagning av reningseffekt ska ske enligt leverantörens instruktioner (vanligen minireningsverk)
eller på uppmaning av nämnden och resultatet då redovisas.
OBS! Anläggningen får inte börja byggas förrän sökt tillstånd för anläggningen medgivits genom
beslut. Och beslutat tillstånd kan överklagas av berörd granne/sakägare intill dess att det vunnit laga
kraft (3 veckor). Anmälningsanläggning kan påbörjas efter sex veckor från det att anmälan inlämnats,
utan att besluts fattats av kommunen.
Handlingar hålls ordnade
Dokument som rör anläggningen bör hållas samlade och ska i framtiden kunna uppvisas för
nämnden/ tjänsteman på begäran.
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